ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Býšovec konaného dne 20.04. 2015 od 19,00hod v
obecním domě v Býšovci
Přítomni: Petr Pecina, František Křenek, Tomáš Uhlíř, Jiří Martínek, Petr Štoudek, Stanislav
Martinek, František Smolík, pí Havlíčková
Omluveni:

Program: 1.Zahájení
2. Schválení programu zasedání
3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Plnění úkolů plynoucích z rozpočtu 2015
5. Různé záležitosti obce
6. Diskuze
7. Závěr

ad1) Starosta p. Uhlíř přivítal všechny přítomné, seznámil je s programem a zahájil
zasedání obecního zastupitelstva.
Ad2)

Zastupitelstvo jednohlasně schválilo program zasedání
Pro 7

proti 0

zdržel se 0

Ad3) Zastupitelstvo provedlo volbu zapisovatele: p. Jiří Martínek ,ověřovatelé zápisu - p,
Petr Štoudek a p. Stanislav Martinek
Ad4)

Zastupitelstvo schválilo postup při plnění rozpočtu roku 2015
pro 7

Ad5)

proti 0

zdržel se 0

Zastupitelstvo schválilo „Smlouvu o provozování sběrného dvoru č.8/2015/TS/O
Pro 7

proti 0

zdržel se 0

Ad5) Zastupitelstvo schválilo návrh obecně závazné vyhlášky č.1/2015 o „Stanovení
systému shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na územích obce Býšovec
Pro 7

proti 0

zdržel se 0

Ad5) Zastupitelstvo projednalo stížnosti paní Havlíčkové, pana Dočkala a pana
Čechmánka ohledně sporu o používání pozemku č. 468 v kat. území Smrček a schválilo
následující postup: Obec provede vlastní vyměření dotčeného pozemku, následně svolá
setkání výše uvedených osob spolu s panem starostou Uhlířem a místostarostou Martínkem,
kde se pokusí dohodnout smírné řešení situace – do doby schůzky nebudou ze strany obce
činěny žádné kroky
pro 7

proti 0

zdržel se 0

Ad5) Zastupitelstvo projednalo a schválilo a stanovilo počet výtisků publikace o obci
Býšovec na 300 kusů
pro 7

proti 0

zdržel se 0

Ad5) Zastupitelstvo projednalo a schválilo výši odměny za dozor obecního lesa pro pana
Lukase na částku 360 kč měsíčně
Ad5) Zastupitelstvo projednalo a schválilo pana Rupricha jako zhotovitele „Plánu
dlouhodobého rozvoje obce“ za částku 5 000 kč
Ad6)

Do diskuze se nepřihlásil nikdo

Ad7) Na závěr starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 20:15hod
ukončil

Ověřovatelé zápisu:

Starosta

Petr Štoudek , Stanislav Martinek
Zapsal: Jiří Martínek

Tomáš Uhlíř

